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ROZPIS A PRAVIDLA MISTROVSTVÍ 

Čl. 1 
Rozpis mistrovství  

 
31. srpna 2022 od 09:00  příjezd, ubytování v SOŠ a VOŠ PO 
   od 10:00 do 11:00 prezence 
   od 11:00  technická porada vedoucích družstev 

                                           s organizačním štábem, rozlosování 
   od 12:00 do 13:00 oběd v místě ubytování 
  od 14:00  slavnostní zahájení soutěže 
  od 15:00  prolog v areálu BAHNO 
  od 19:00  večeře v místě ubytování 
  
1. září 2022   od 06:00 do 08:00 snídaně  

  od 06:30 přesun na vodní nádrž Olešná 
  od 07:00 zahájení soutěže   
  od 17:00 slavnostní ukončení soutěže 
  od 18:00 večeře 
   

2. září 2022   od 08:00  snídaně 
    od 09:30  odjezd  

Čl. 2  
Pravidla mistrovství   

(1) První soutěžní den je organizován prolog, jehož účelem je ověřit schopnost 
družstva plnit specifické úkoly speciálních pořádkových jednotek v jedné nebo více 
disciplínách.    

(2) Druhý soutěžní den je organizován jako sportovní závod s intervalovým 
startem a přesunem družstva po stanovené trase, určeným způsobem, s nutností 
plnění disciplín na stanovištích. 

(3) Maximální délka závodní trati je 20 km. Trasa je značena, způsob značení 
bude zveřejněn před startem závodu na technické poradě. 

(4) Jednotlivé disciplíny mají přesně určená pravidla plnění, způsob hodnocení 
se stanovenou penalizací. Instruktáž bude provedena po příchodu družstva na 
konkrétní stanoviště. 

(5) Stop čas je časem, který je měřen na stanovišti rozhodčím v případě, že 
dojde k situaci, kdy se na stanoviště dostaví družstvo v době, kdy jiné družstvo ještě 
plní danou disciplínu. 

(6) Odchýlení od trasy je sledováno GPS lokalizací. V případě zjištění 
zásadního odchýlení od trasy je hlavní rozhodčí oprávněn rozhodnout o zastavení 
postupu družstva a o následné penalizaci družstva.  

(7) Soutěžící jsou povinni se řídit pokyny rozhodčích. 

(8) Nesplnění úkolu, nesprávné splnění úkolu nebo neúplné řešení úkolu je 
penalizováno.  
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(9) Soutěžícím není povoleno používat v době závodu vlastní mobilní telefony 
a jiné pomůcky umožňující sledování vlastní polohy na principu GPS a podobných 
zařízení. 

(10) V případě, že dojde ke zranění soutěžícího v průběhu závodu nebo jiné 
zdravotní indispozici, která neumožní dále pokračovat soutěžícímu v závodu, družstvo 
pokračuje v soutěži a hlavní rozhodčí rozhodne o penalizaci družstva. 

(11) Po celou dobu mistrovství jsou soutěžící povinni dodržovat etický kodex 
policie, pravidla slušného chováni a „fair play“. 

Čl. 3 
Protesty a diskvalifikace  

(1) Protest lze podat pouze písemně prostřednictvím vedoucího družstva 
hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po neoficiálním vyhlášení výsledků (vyvěšení na 
tabuli). 

(2) O protestu a diskvalifikaci rozhoduje komise ve složení: ředitel mistrovství, 
technický ředitel mistrovství a hlavní rozhodčí.  

Čl. 4 
Bezpečnostní pravidla 

(1) Manipulace se zbraní a střelivem je povolena pouze na povel rozhodčích a 
na určeném stanovišti. 

(2) Soutěžící jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené právními 
normami a interními akty řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

(3) Při hrubém porušení bezpečnostních pravidel bude družstvo 
diskvalifikováno. 

Čl. 5 
Hodnocení 

(1) První soutěžní den je zaměřen na modelovou situaci. Cílem je předávání 
zkušeností, poznatků a pozorování řešení modelové situace zúčastněnými útvary.  

(2) Policejním mistrem speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí 
se stává družstvo s nejnižším časem druhého soutěžního dne. 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

(1) Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby provést změny v rozpisu 
mistrovství. 

(2) Případné změny budou oznámeny a upřesněny na technické poradě 
vedoucích družstev nebo před zahájením jednotlivých disciplín.  

 


